Schooljaar 2017-2018
Datum: 28-11-2017
Aanwezig: Mohamed, Marieke, Fadine, Ai-Lan, Tom en Rita
Afwezig: Anneke
Welkom-opening
De agenda wordt doorgenomen.
Punten die toegevoegd worden zijn :
Anti pestbeleid
Extra hulp bij begrijpend lezen.
1. Mededelingen
Nieuw stedelijk toelatingsbeleid
Ouders kunnen hun voorkeursschool doorgeven.
PO Raad in actie
Per dag mogen scholen aan de PO Raad in actie doorgeven als er geen inval is of als leerlingen naar
huis gestuurd worden.
Tot 5 december mag de regering met een alternatief komen. De nieuwe staking wordt waarschijnlijk
12 december.
2. Geen Post in/uit
3. Jaarverslag 2016-2017
In het jaarverslag ook de afspraken vermelden.
4. Vorige verslag
Navarone is weg en groep 6 is bemand. We kiezen voor kwaliteit en zijn nog steeds mee bezig.
5. Begroting 2018
De begroting wordt op GMR niveau vastgesteld.
De scholen krijgen wel de gelegenheid om hun begroting op te stellen.
De begroting bestaat uit:
1.Formatie: Personeelsleden
2.Kosten: Nascholingskosten
3.Afschrijvingen (Jaarlijks wordt er gespaard voor afschrijvingen (30.000 €)
4.Materialen
5.Leermiddelen
6.Huisvesting (Schoonmaak, elektra etc.)
Inkomsten/uitgaven personeel
De school krijgt subsidie van :
1.Stadsscholen 020
Hieruit wordt betaald: 3 dagen leraarondersteuning,1 dag R.T, ½ dag oudercontacten.
2.Vloa
Daaruit wordt betaald : 1 dag Bewo, 1 dag Bevo en oudercontacten.
3.Passend Onderwijs basisondersteuning
Daaruit wordt betaald 2 dagen R.T( Roswitha en Kim)

4.Voorschoolsubsidie
De voorschool wordt uit de subsidie betaald. Vanaf volgend jaar krijgt de voorschool een deel aan
subsidie en een deel moeten de ouders zelf betalen. Vanaf 2018 is de voorschool 5 dagen open.
Uit de voorschoolsubsidie ontvangen wij 1 dag directie, 1 dag interne begeleider, 2 dagen
oudercontacten, 3 dagen coaching voorschool/HBO coach,1 dag administratie en 2 dagen conciërge.
De school heeft geen keuze vrijheid als personeelsleden uit de subsidie betaald worden.
Voor volgend jaar is er een fulltime onderwijsassistent begroot.
Keuze die de school heeft gemaakt(240.00€)
3 ½ dagen directie, 3 dagen interne begeleider,1 dag BB co,1 dag MB co, 1 dag taakspelco., 1 ½ dag
gedragsspecialist en 2 ½ dag onderwijsassistent.
Restant (615.000€)
De leerkrachten die voor de klas staan.
6. Nieuwbouw
We zijn bezig met het uitzoeken van de kleuren voor de gangen, leerpleinen en de lokalen. Er is
gekozen voor rubber omdat rubber een natuurlijk materiaal is, het veert, wordt in panelen legt en
heeft voordelen (bezuinigen op schoonmaak).
De grond wordt bouwrijp gemaakt. In week 51 zullen de palen in het gat gevormd worden
(fundering).
Verwachte oplevering is november 2018. Ze hebben een marge van 5 weken. In januari 2019 kunnen
we erin.
7. Anti- pestbeleid
Er heerst een onveilig klimaat , wat er gezegd en gedaan wordt. Een anti - pestprotocol is een
wettelijke eis. Pesten kun je niet helemaal uitbannen. Je kunt wel een goed klimaat creëren,
leerlingen weerbaarheid maken, een goed dialoog aangaan. Er moet vertrouwen zijn en respect voor
elkaar. Iedereen mag er zijn en samen met de ouders een oplossing zoeken.
De observaties van leerkrachten van Zien worden besproken met de interne begeleider bij de
groepsbesprekingen en de sociale ontwikkelingen van de leerlingen worden in de gaten gehouden.
8. Communicatie rond MR/verkiezingen
6 ouders hebben geklaagd dat ze geen brieven hebben ontvangen en daarom niet konden stemmen.
Er zijn 2 brieven uitgegaan. Een brief voor de zomervakantie en de stemmingsbrief kregen ze na de
zomervakantie. De volgende keer ook in nieuwsbrief vermelden en de leerkrachten vragen om de
brieven mee te geven.
9.Extra hulp bij begrijpend lezen
Het niveau is erg laag. Kunnen ze extra hulp krijgen? Wat is er mogelijk?
Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid. Het heeft te maken met algemene kennis. Voor een
deel te maken met een bagage van huis. Ze moeten meer de wijk uit. De oudercontact is bezig om
met een groepje ouders uitstapjes te maken zodat ze in aanraking komen met woorden/begrippen
door te zien en te doen. Deze ouders kunnen dan dat met hun kinderen gaan doen.

